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روی موج کوتاه

هیأت اعزامی کر ه برای آزادی نفتکش ،دست خالی ایران را ترک کرد؛

اعالم آمادگی دوحه برای
وساطت میان تهران و ریاض

مذاکرات ناکام

رســانههای کره جنوبی دیروز به
نقل از مقامات این کشور اعالم کردند
که ماموریت هیأت کــرهای در ایران
برای آزادسازی نفتکش توقیف شده
توسط سپاه پاسداران ایران ،شکست
خورده است.
این هیأت اوایل هفتــه وارد تهران
شد و مذاکرات فشــردهای را به ویژه به
عباسعراقچی،معاونسیاسیوزیرامور
خارجهایرانداشت.هیأتمذکوردیدارو
مذاکراتینیزباعبدالناصرهمتی،رئیس
کلبانکمرکزیایرانداشت.
روزنامه کرهای «کریا جونگ آنگ»
دیروز نوشت دیپلماتهای این کشور
که برای رایزنی درباره نفتکش توقیف
شدهبهایرانرفتهبودند،بهدلیلاختالف
نظربرسرداراییهایمسدودشدهایران
و موضوع آلوده کننــده بودن نفتکش
کرهای،تهرانرادستخالیترککردند.
این روزنامه به نقل از وزارت امورخارجه
کره جنوبی اعالم کرد« ،چوی جونگ
کان» ،معاون اول وزیر امور خارجه در
هفته جاری سفری ســه روزه به ایران
داشــت تا با مقامات ارشــد این کشور

درباره آزادی کشتی کرهای و خدمه آن
رایزنی کند اما نتوانست به هیچ توافقی
دستیابد.
این روزنامه افــزود :گفتوگوها در
جهت یافتــن راه حلهای ســازنده و
سریع برای موضوعات موجود بر اساس
دوســتی قدیمی میان دو کشور ادامه
خواهدداشت.
اینوزارتخانههمچنیناعالمکردکه
طرف ایرانی وعده داده است که درباره
موضوع توقیف نفتکــش کره جنوبی
فرایند منصفانه قضایــی به کار گیرد و
به عالوه رفتار انساندوســتانه و ارائه
خدمات کنسولی به 20خدمه نفتکش
راتضمینکند.
بنا بر ادعای وزارت امور خارجه کره
جنوبی،چویجونگکاندردیدارهای
خود خواستار شواهد کافی برای اثبات
اتهامتهرانمبنیبراینشدهکهکشتی
کرهایآبهایایرانراآلودهکردهاست.
این مقام کــرهای همچنین درباره
مســئله داراییهای بلوکه شده ایران
بالغبرهفتمیلیارددالردرحسابهای
بانکی کره جنوبی رایزنی کرده اســت.

ایران تاکید دارد که سئول این پول رابه
عنوانگروگاننگهداشتهاست.
سئول،مدعیروشننبودن
پاسخایران
درهمینراستاروزنامه«هانیکوره»
نیزبهنقلازچوییانگسام،سخنگوی
وزارت امورخارجه کره جنوبی مدعی
شدکهایرانپاسخروشنیبهدرخواست
سئول برای آزادی نفتکش توقیف شده
کرهایوخدمهآنندادهاست.
به گزارش این روزنامه ،وی با اشاره
دیــدار روزهای دهــم و یازدهم چوی
جونگ کان ،معاون وزیر خارجه کره در
ایرانبامقاماتایرانی،گفت:سخنگوی
دســتگاه دیپلماســی کــره جنوبی
همچنین گفت که ایران نیز بر موضع
قبلی خود درخصوص دسترســی به
دارایی های بلوکه شده خود در حساب
هایبانکیکرهایتاکیدکردهاست.
چوی یانگ ســام همچنین ادامه
داده :این حقیقت دارد که ایران امیدوار
بود بتواند از طریق تسهیالت کوواکس،
واکسن کووید 19-خریداری کند و از
ما خواست تا از پول مسدود شده برای

واعظیدربارهپیشنهاد
مقاماتکرهجنوبیمبنیبر
اینکه ایران در عوض طلب
خود از این کشور آمبوالنس
بخرد ،گفت :در عوض پولی
که آنجا داریم و با وجود
عصبانیتیکهبابتنگه
داشتن سهساله آن داریم،
بههیچوجهخریدارچنین
پیشنهادینبودیم

این کار استفاده شــود .سئول نیز تمام
رویههای الزم برای انتقال پول این کار،
شاملگرفتنمجوزویژهازآمریکاراانجام
داده است اما ایران باید تصمیم بگیرد از
چهراهیبرایخریدواکسناقدامکند.
به نوشــته هانکیوره ،روشن نبودن
پاسخمقاماتایرانبهدرخواستسئول
برای آزادی این کشــتی احتماال بدان
معنی است که بازداشت خدمه آن برای
مدتیادامهخواهدداشت.
اینروزنامهکرهایهمچنیننوشت

که با توجه به انتقاد ایران از سئول مبنی
بر «نبود اراده سیاسی مقامات کرهای
برای آزاد شدن داراییهای بلوکه شده
ایران»واولویت قراردادناین مسئلهدر
روابط دوجانبه و یافتن راهی برای حل
وفصلآن،بهنظرمیآیدکهسئولنتواند
بهخواستهخودبرایآزادیفوریکشتی
وخدمهاشدستیابد.
توافقتهرانوسئول
برایادامهرایزنیها
گذشــته از آنچه رسانههای کرهای
نوشــتند ،وزارت خارجه کــره دیروز
بیانیهای منتشر و در آن اعالم کرد« :با
وجود پیشرفت اندک رایزنیهای اخیر
دو کشور در تهران ،کره جنوبی و ایران
به گفتوگو برای آزادی زودهنگام یک
کشتیتوقیفشدهکرهایوحلمسئله
داراییهای مسدود شــده تهران ادامه
خواهندداد».
این بیانیه تاکید کــرده« :از طریق
رایزنیهای چنــد جانبه بــا مقامات
برجسته ایرانی ،کره جنوبی و ایران ،با
همهمکاریخواهندکردتاراهحلهای
سازندهوسریعیرابرایموضوعاتمورد
عالقهدوطرفبراساسدوستیدیرینه
دوکشورتدوینکنند».
محتاجآمبوالنسنیستیم
عالوه بر گــزارش مقامات کرهای از
مذاکرات دیپلماتیک تهران و سئول،
واکنــش مقامات ایرانی نیــز حاکی از
بینتیجهبودناینمذاکراتاست.
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس
جمهوریدرحاشیهجلسهدیروزهیأت
دولت در همیــن ارتباط به خبرنگاران
گفت :ســفر معاون وزیــر خارجه کره
جنوبیبهایران،سفریبودکهازماهقبل
بهعلتفشارهایمختلفیکههموزارت
خارجه و هم بانک مرکزی بر دولت کره
آورده بودند ،طراحی شــد .این هیأت
به ایــران آمد و صحبتهایــی کردند.
دوســتان ما در وزارت خارجه و بانک
مرکزیهمخیلیمحکمبرخوردکردند.
وی افزود :کرهایهــا قول دادند که
خودشانبروند،اجازهبگیرندتاپولهای
ایران آزاد شود؛ ضمن اینکه ما مقدمات

روزنامه کرهای نوشت که
با توجه به انتقاد ایران از
سئول مبنی بر «نبود اراده
سیاسیمقامات کرهای
برای آزاد شدن داراییهای
بلوکه شده ایران» ،به نظر
میآید کهسئولنتواندبه
خواسته خود برای آزادی
فوری کشتی و خدمهاش
دستیابد
کارهای حقوقی را فراهــم کردیم و با
مقامات کره جنوبــی هم اتمام حجت
کردیم،امیداوریمکهماهآیندهتوفیقاتی
بهوجودبیاید.
واعظی یادآوری کرد :پولهایی به
دلیلفشارهایآمریکادردیگرنقاطدنیا
همبلوکهشدهاستکهدراینزمینهنیز
طیماههایآیندهگشایشهایبهوجود
خواهدآمد.
رئیس دفتــر رئیــس جمهوری
همچنین درباره پیشنهاد مقامات کره
جنوبی مبنی بر اینکــه ایران در عوض
طلبخودازاینکشورآمبوالنسبخرد،
اظهار کرد :ما در عــوض پولی که آنجا
داریــم و در برابر عصبانیتــی که بابت
نگ ه داشتن سهساله این پول داریم ،به
هیچ وجه خریدار چنین پیشــنهادی
از آنان نبودیم؛ خودشان هم فهمیدند
که نه ایران محتاج چنین چیزی است
و هم اینکه ما با همه جنگ اقتصادی و
فشارهایی که تجربه کردیم ،سه سال
این کشــور را اداره کردیم؛ پس محتاج
چند آمبوالنس نیســتیم بلکه پولی
را میخواهیم که در آنجــا مانده و باید
آزادشود.
گفتنی اســت نیروی دریایی سپاه
پاســداران ۱۵دی مــاه در بیانیهای از
توقیف یک فروند شناور کره جنوبی با
نامتجاریهانکوکچیمیبهدلیلنقض
ت محیطی در خلیج
پروتکلهای زیس 
فارس خبر داد که حامــل هفت هزار و
 ۲۰۰تنموادشیمیایینفتیبودهاست.

خبر
دستیار عالی رهبر انقالب:

آمریکاییها احمق هستند

دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل
قوا گفت :آمریکاییها آنقدر احمق بودند که دو
قدرت اصلی و رقیب استراتژیک خود را یعنی
چین در حوزه اقتصادی و روسیه در بعد نظامی
را نادیده گرفتند و غفلت کردند.
ســردار یحیــی رحیمصفوی در مراســم
پاسداشــت اولین ســالگرد شــهادت شهید
سپهبد قاسم سلیمانی ،افزود :قدرت اقتصادی
چین و قدرت نظامی روســیه افزایش یافت در
حالی کــه آمریکاییها در عراق و افغانســتان
به اهــداف خود دســت نیافتنــد و برنده این
اشتباه استراتژیکشــان هم ایران بود؛ چراکه
دشمنان جمهوری اســامی ایران در عراق و

افغانستان به دســت آمریکاییها نابود شدند.
وی بــا بیان اینکــه دوران افــول و اضمحالل
آمریکاییها شروع شــده ،گفت :بخشی از آن
مربوط به شــکلگیری انقالب اســامی بوده
ولی این دو جنگ ،قــدرت آمریکاییها را افول
و نزول داد.
دســتیار و مشــاور عالی رهبر معظم انقالب
توضیح داد :یکــی از عوامل موثر در شکســت
استراتژی سیاســی نظامی آمریکا و همپیمانان
آن در اشغال دو کشور مظلوم مسلمان افغانستان
و عراق که با هدف شــکلگیری قدرت هژمون
آمریــکا در مقیاس جهانی صــورت گرفته بود،
عملکرد حاج قاسم ســلیمانی تحت تدابیر مقام

معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی ما بود؛
البته مبارزات قهرمانانه ملت مظلوم افغانستان و
ملت شجاع عراق و نخبگان و روحانیون معظمی
کهدرایندوکشورعزیزبودندتاثیرگذاربودهاست
ولی حاج قاسم در صحنه میدانی حضور داشت و
آمریکاییهایکشکستراهبردیازمکتبشهید
سلیمانیخوردند.
وی با بیان اینکه ترامپ و رژیم کاپیتالیســم
آمریکا نمیفهمد که شــهادت یعنی چه ،افزود:
اینهافقطبهدالرهاینفتیوسالحهاچسبیدهاند
النمیفهمند،قدرتآنهاازدرونآمریکادچار
واص ً
فروپاشــی میشــود و از بیرون دوران فروپاشی
آمریکاوهیمنهپوشالیآنهاشروعشدهاست.
رحیمصفوی با اشــاره به تــاش آمریکایی
 صهیونیستی و برخی از کشــورهای عربی درشکلدهی داعش و برنده کارزار مقابله با داعش،
تاکید کرد :در نتیجه اشتباه استراتژیک آمریکا
و شکست داعش ،ایران قدرت اول منطقه غرب

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شورای اسالمی صحبتهای مایک پمپئو وزیر امور
خارجه آمریکا مبنی بر ارتباط ایران با گروه القاعده را کذب
خواند و گفت :ایران هیچ همــکاری و ارتباطی با گروههای
تروریستی ندارد.
عباس گلرو در گفتوگو با ایلنــا ،در این باره با بیان اینکه
پمپئو در کنار ترامپ که از هیچگونه توازن عقالنی و منطقی

برخوردار نیســت ،افزود :پمپئو در روزهای اولیه حضورش
در وزارت خارجه در یک بیانیهای  ۱۲شرط برای جمهوری
اسالمی ایران گذاشــت که با بیاعتنایی ایران رو بهرو شد.
امروز هــم در روزهای پایانی دولت ترامپ کــه تقریباً  ۹روز
بیشتر نمانده ،همان صحبتها و بیانیهدادنها را در ارتباط با
ایران مطرح میکند و میگوید بین جمهوری اسالمی ایران
و القاعده ارتباط اســت که یک حرف ناحق و سراسر کذب و
دروغ است.
اینعضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس
شــورای اســامی تاکید کرد :ایران با هر گروهی که توسط
شورایامنیتسازمانمللتروریستیاعالمشدهاستمبارزه
میکند ،ما با القاعده و داعش مبارزه کردیم و شهادت سردار
بزرگ ما شهید سلیمانی گواه همین مطلب است.

استعفایکروبی از دبیرکلی
حزب اعتماد ملی

مهدی کروبــی در نامهای خطاب بــه الیاس
حضرتی،قائممقامحزباعتمادملی،استعفایخود
رااعالمکرد.ویدرایننامهبهدونامهپیشینخوددر
ششم دی ماه  ۱۳۹۵و نهم خرداد ماه  ۱۳۹۷مبنی
براستعفاازدبیرکلیحزباعتمادملیوهمچنینبه
تصمیماخیرکمیسیونماده۱۰احزابوزارتکشور
در مورد رد صالحیت او و سه عضو دیگر حزب اشاره
کرده است .کروبی در بخشی این نامه تاکید کرده
کهکارحزبیکارجمعیاستوقائمبهفردنیست.
آش تازه مجلس؛ این بار برای انتخابات شوراها

وضعیت نامزدهای شوراها باید از
اطالعات سپاه استعالم شود

کلیات طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شــوراها با 168رأی موافق64،
رأی مخالف و  10رأی ممتنع تصویب شد .به گفته
علی حدادی ،سخنگوی کمیســیون امور داخلی
مجلس،براساساینطرحداوطلبین،ششماهقبل
از ثبت نام ،باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور
برگزار میشود شــرکت کنند .همچنین سازمان
اطالعات سپاه پاســداران نیز به مراجع استعالمی
نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا افزوده
شده اســت .حدادی تصریح کرد :هدف اصلی این
طرح ،جلوگیری از انحرافات شــوراها و نظارت بر
عملکردچهارسالهآنهاست.
طرح تازه مجلس؛

محرومیت همیشگی از دریافت
پست سیاسی!

حجتاالسالم احمدحسین فالحی ،نماینده
همدان به ایســنا گفت :طرحی در مجلس در حال
آمادهسازی است که بر اســاس آن اگر مسئوالن
اجراییکشورپاسخقانعکنندهایدربرابرتصمیمات
خودبهنمایندگانمجلسارائهندهند،برایهمیشه
ازگرفتنپستهایسیاسیمحرومخواهندشد.وی
توضیحداد:برخیازمسئوالنبهویژهآنهاییکهدر
سالپایانیمسئولیتخودقراردارند،ممکناستدر
برابرنمایندگانمردمپاسخگونباشندویااستیضاح
آنهاکارآیینداشتهباشد؛اینطرحبرایآنهاست.به
گفاینطرح،درحالحاضرخیلیکلیاستوهنوز
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الحاق ناو موشکانداز«زره» به
ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش

آسیا شــد و قدرت ایران از ایران به عراق ،سوریه،
لبنانومدیترانهرسید.
وی افزود :همانطور که نیروهای ارتش سرخ
شوروی ســابق که افغانســتان را اشغال کردند
و ســپس مجبور به فرار از افغانســتان شــدند؛
آمریکاییها هم بدتــر از آنها مجبور بــه فرار از

عضو کمیسیون امنیت ملی:

ایران هیچ ارتباطی با القاعده ندارد

به گــزارش روزنامه وطن ،مطلــق القحطانی،
نماینده ویژه وزیر امــور خارجه قطر تاکید کرد که
دوحه آماده میانجیگری میان ایران و عربســتان
و عربســتان و ترکیه اســت و این اقدام در راستای
حل منازعات منطقه اســت .وی طی یک سمینار
سیاسیافزود:اگرازنظراینکشورهادوحهمیتواند
نقش میانجیگری ایفا کند ما نیز آماده هستیم .وی
تاکیدکرد:روابطدوستانهمیاناینکشورهابهویژه
کشورهای مهم و اساســی مانند عربستان ،ایران و
ترکیهبهسودهمهخواهدبود.

وی اضافــه کرد :خــود آمریکاییها حامی تروریســت
هســتند .آنها القاعده و داعش را به وجود آوردنــد و از آنها
حمایت لجستیک کردند و مستندات زیادی وجود دارد که
این تروریستها در عراق و سوریه از طریق هواپیماهایی که
به ظاهر آب و غذا به مردم می رسانند به گروههای تروریستی
سالح میرسانند.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسالمی یاد
آور شد :آنها چند سال پیش گفتند که بن الدن را کشتهاند و
سپسجسدشبهدریاانداختهاند؛درصورتیکههیچمدرکی
درباره این ادعا وجود ندارد یا گفتند ابوبکر بغدادی را در یکی از
روستاهای حلب کشتند و بازهم مدرکی وجود ندارد .
گلرو با بیان اینکه ایران همیشــه با گروههای تروریستی
مبارزه کرده است ،گفت :جمهوری اســامی ایران با هیچ

افغانستان خواهند شــد و همانطور که عراق به
دستانگلیسیهاافتادومردمعراقوروحانیونآن
با انگلیسیها جنگ را شروع کردند و انگلیسیها
مجبوربهشکستوفرارازعراقشدند،آمریکاییها
همنیزمجبوربهشکستوخروجازعراققدرتمند
خواهندشد.

گروه تروریستی همچون داعش و القاعده ارتباطی نداشته
و استنادش مبارز ه با تروریستها و شهادت سردار سلیمانی
است.
نماینده سابق کشورمان در ســازمان ملل متحد تاکید
کرد :شهید ســلیمانی عمر خودش را در منطقه در مبارزه با
تروریست گذاشت ،اما ایاالت متحده آمریکا این فرمانده ضد
تروریسترابهشهادترساند.بنابراینحرفآقایپمپئوهیچ
اعتباری دیگر ندارد و در این روزهای آخر ایشان باید به فکر
مجازاتی باشد که سایه به سایه ایشان را به دلیل جنایاتی که
در منطقه مرتکب شده است تعقیب میکند.
گفتنی است تابستان امسال ترور یک زن و مرد در خیابان
پاسداران ایران ،منجر به ادعای حضور نیروهای القاعده در
ایران شــد .در حالی که ایران این دو فرد را تبعه لبنانی اعالم
کرد ،روزنامه نیویورک تایمز اما مدعی شد که مرد ترور شده
ابومحمد المصری ،رهبر شــماره دو القاعــده و زن همراه او
عروس بن الدن ،همسر حمزه بن الدن بوده که توسط موساد
ترور شدهاند.

نــاو موشــکانداز «زره» با حضور ســردار
سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح
و سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارتش به ناوگان جنوب نیــروی دریایی ارتش
در منطقه ســوم نداجا در کنارک ملحق شد .به
گزارش ایسنا ،این ناو دارای  ۴۷متر طول و ۱۵
متر ارتفاع بوده و قادر اســت با سرعت  ۳۵گره
دریایی حرکت کنــد .همچنین به یک توپ ۷۶
میلیمتری فجر  ۲۷در سینه ناو و یک توپ ضد
هوایی  ۴۰میلیمتری در پاشنه ناو مجهز است
که با اســتفاده از آنها میتواند علیه انواع اهداف
سطحی و هوایی اجرای آتش کند.
ظریف:

حکم بازداشت ترامپ با پیگیری
وزارت خارجه صادرشد

محمدجــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
کشورمان در جلســه شــورای سیاستگذاری
همایش بینالمللی مطالبات حقوقی و بینالمللی
دفاع مقدس ،گفــت :حکم بازداشــت «دونالد
ترامپ» توســط شــورای عالی قضایی عراق ،با
پیگیری زیادی که توســط وزارت امور خارجه و
سایر نهادها صورت گرفت صادر شده است .وی با
اشاره به پیگیری وزارت امور خارجه برای پیگیری
محکومیت آمریکا از طریق گزارشگر ویژه سازمان
ملل در مورد قتلهای فراقانونــی ،افزود :محل
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و همراهان
ایشان محاکم قضایی ایران و عراق است.

